Objectius
Concienciar les persones de ser solidàries en
funció de les seves possibilitats.

Projecte solidari

Saber valorar i aprofitar quan es rep una bona
educació i col·laborar perquè també la pugui
rebre tothom.

Amb la col·laboració de personalitats
mediàtiques i/o ambaixadores de Bona
Voluntat de la UNESCO es potenciarà
molt més la part solidària del projecte.

Facilitar eines perquè les persones siguin
activament solidàries.

Centres
educatius
actuacions

Agermanament

Teaming

Concurs

Cada centre educatiu pot agermanar-se amb molts centres d’arreu del món.

Difondre la idea Teaming als centres educatius.

Per als centres educatius de primària (6 a 12 anys).

Cada centre podria crear un grup Teaming en què
l’alumnat i el professorat hi participin.

Proves fàcils i basades en els materials multimèdia del
“Juga i aprèn” perquè puguin participar tots els alumnes
del centre.

En cada agermanament es pot treballar, entre altres, un
o més d’aquests objectius:
1. Conèixer la cultura del país de l’altre centre.
2. Treballar conjuntament un contingut dels materials
“Juga i aprèn” mitjançant la idea eTwinning (cooperació
entre centres mitjançant Internet per treballar un miniprojecte).
3. Aprendre l’idioma de l’altre centre.

La idea Teaming consisteix que cada persona d’un grup
aporti 1 teaming (1 € o equivalent) mensualment per
ajudar alguna causa solidària (donació directa del centre
que fa Teaming a l’ONG escollida pel mateix centre).
L’ajuda tant es pot destinar a un centre agermanat, que
estigui situat en una zona marginada (barri, població,
etc.) com a una altra causa solidària.

La periodicitat seria anual i constaria d’una fase inicial
a través d’Internet i amb correcció automàtica per
simplificar el procés i reduir les despeses al màxim.
La possibilitat de fer proves finals presencials amb els
millors participants i establir el tipus de premis del concurs dependrà de quins siguin els patrocinadors.
La inscripció al concurs (1 € o equivalent per alumne) es
destinaria a fer Teaming i cada centre educatiu escolliria
la causa solidària beneficiada.

4. Altres.
Els materials es podran traduir, ampliar o modificar amb
les col·laboracions dels centres educatius.
Teaming.info

Més endavant, aquest concurs es podria ampliar als
centres educatius de secundària.

